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Joulukuu 2018

Tiivistelma
Arvion tilaaja
Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj

Arvion kohde
Arvion kohteena on yhteensa 1546 asuinhuoneistoa, 25 toimitilahuoneistoa ja 269 erillisilla osakkeilla hallittavaa
autopaikkaa 126 eri asuinkerrostalo-, rivitalo- ja erillistalokiinteistossa.
Kaikki kohteet on listattu liitteena olevaan taulukkoon.

Arvion tarkoitus
Arvion tarkoituksena on maarittaa edella mainitun kohteen markkina-arvo tilinpaatostarkoitusta varten.
Markkina-arvolla tarkoitetaan kohteesta saatavaa todennakoista kauppahintaa, mikali kohde myytaisiin
vapaaehtoisella kaupalla normaalein kauppaehdoin toisistaan riippumattomien osapuolten kesken tehdylla
kaupalla arvoajankohtana (Kansainvaliset arviointistandardit).

Arvoajankohta
Arvoajankohta on 31.12.2018.

Katselmus:
Kohteita ei ole katselmoitu toimeksiannon yhteydessa.

Arvion lahtotiedot:
Kohteisiin liittyvat lahtotiedot on saatu arvion tilaajalta. Saatuja lahtotietoja ovat osoitteet, huoneistojen tyypit,
pinta-alat, rakennusvuodetja sijaintikerrokset, arvio kiinteistojen teknisesta kunnosta, tontin omistajuus,
vuokraustilanne seka toimitilojen osalta vuokralaislistauksetja hoitokulut. Emme ole tarkistaneet saatujen
tietojen paikkansapitavyytta tai huoneiston omistusta osakasluetteloista ja tiedon toimittaja on vastuussa
arvioinnissa kaytettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Arvioijan vastuu:
Arvioijan vastuu rajoittuu tekijan palkkioon. Tama arviokirja on tarkoitettu vain tilaajan kayttoon ja arvion
tilauksessa maaritettyyn arvion tarpeeseen.
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Toimeksianto

lnformaatio:
Oletamme saaneemme Asiakkaalta taydet ja paikkansapitavat tiedot Kiinteist6ista. Oletamme my6s, etta kaikki
Kiinteist6jen arvoon todennak6isesti vaikuttavat yksityiskohdat on tuotu tietoomme ja etta kyseiset tiedot ovat
ajantasaisia. Tallaisia yksityiskohtia ovat esim. Kiinteist6jen mahdolliset vuokraukset, vuokranmaksujen
laiminlyonnitja tiedot tayttamattomista lakisaateisista vaatimuksista tai viranomaismaarayksista.

Verotus ja transaktiokulut:
Arvioinnissamme ei ole vahennetty Kiinteist6jen luovutuksen perusteella mahdollisesti maksettavaksi tulevia
veroja ja transaktiokuluja.

Pinta-alat:
Emme ole mitanneet Kiinteist6ja tai niiden osia vaan olemme luottaneet siihen, etta meille toimitetut pinta -alat
on mitattu, maaritetty ja ilmoitettu oikein ja kayttaen tavanomaisesti paikallisessa vuokramarkkinakaytann6ssa
kaytettavia menetelmia.

Kaava- ja lupa-asiat:
Olemme olettaneet, etta Kiinteist6t on rakennettu ja etta niita kaytetaan kaikkien soveltuvien kaavoitusta
koskevien lakien ja -saann6sten seka rakennuslupien ja muiden maaraysten, ohjeiden ja lupien mukaisesti ja etta
Kiinteistoihin ei kohdistu tayttamattomia viranomaismaarayksia tai -ohjeita. Oletamme, etta Kiinteistotja
rakennukset vastaavat kaikkia lainsaadann6n ja viranomaisten asettamia vaatimuksia, kuten muun muassa
paloturva-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

Ymparistotutkimukset:
Meita ei ohjeistettu suorittamaan kohdetarkastuksia tai ymparist6selvityksia emmeka ole tutkineet historiatietoja
sen selvittamiseksi, onko Kiinteist6jen maapera taIla hetkella pilaantunut tai onko se joskus ollut pilaantunut.
Ellei meille ole toimitettu muuta tietoa, oletamme, etta Kiinteist6jen maapera ei ole pilaantunutja ettei
pilaantuminen ole todennak6ista ja etta Kiinteist6jen alueella ei ole sellaisia maaperaolosuhteita, jotka voisivat
vaikuttaa nyt tai tulevaisuudessa Kiinteist6jen kaytt66n.

Muut vastuut:
Tama arviokirja liitetietoineen ei poista kohteen mahdollisen kaupan yhteydessa ostajalle kuuluvaa velvollisuutta
tarkastuskatselmuksen suorittamiseen eika kohdetietoihin liittyvaa selonottovelvollisuutta. Tama arviokirja ei
my6skaan poista myyjan tiedonantovelvollisuutta mahdollisessa kauppatilanteessa. Sama tiedonanto- ja
tiedonhankintavelvollisuus kohdistuu my6s niihin mahdollisiin rahoitusjarjestelyihin,joiden
paatoksentekomateriaalina tata arviokirjaa kaytetaan.

Salassapito ja julkaiseminen:
Lopuksi, tavanomaisen kaytant6mme mukaisesti vahvistamme, etta tama raportti on luottamuksellinen ja
tarkoitettu vain siina mainitulle vastaanottajalle raportissa mainittuun tarkoitukseen. Emme ota vastuuta tasta
raportista tai sen sisall6sta kolmansia osapuolia kohtaan. Raporttia, sen osia tai siihen kohdistuvia viittauksia ei
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Toimeksianto

saa julkaista kolmansille osapuolille toimitettavissa asiakirjoissa, lausunnoissa, mediassa tai muutoin ilman
etukateista kirjallista suostumustamme julkaisusta, sen muodosta ja asiayhteydesta.
Jones Lang LaSalle Finland Oy:n vastuu on rajattu arviointipalkkion suuruuteen ja siten kuin Asiakkaan kanssa on
muutoin sovittu.
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1. Markkinakatsaus
1.1.

Yleinen markkinatilanne

Maailmantalouden kiihtynyt kasvu heijastuu myos Suomen talouteen. Tilastokeskuksen mukaa n Suomen
bruttokansantuote kasvoi 3,0 prosenttia vuonna 2017, kun vuonna 2016 kasvu oli 1,9 prosenttia. BKT nousi
erityisesti viennin ja investointien kasvun myota, ja positiivista kehitysta tapahtui niin teollisuuden, rakentamisen
kuin myos palveluiden toimialoilla. Valtiovarainministerion arvion mukaan Suomen talous kasvaa 3,0 prosenttia
vuonna 2018,ja rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu, palvelualojen myyntiodotuksen ovat
kohentuneet seka yritysten odotukset yleisesti ovat myonteiset. Ennusteiden mukaan talouskasvu kuitenkin
hidastuu keskipitkalla aikavalilla,ja vuonna 2019 talous kasvaa 1,7 prosenttia ja vuonna 2020 1,6 prosenttia.

BKT:n kasvu ja ennuste.

Tullin ulkomaankaupan tilastojen mukaan vuonna 2017 Suomen viennin arvo oli noin 59,6 miljardia euroa ja se
kasvoi noin 15 prosenttia edellisvuodesta. Tuonnin arvo oli noin 62,2 miljardia ja kasvua tuli noin 13 prosenttia.
Vuoden 2018 syyskuun ennakkotilastojen mukaan viennin arvo oli noin kaksi prosenttia suurempi vuoden
takaiseen verrattuna ja oli arvoltaan hieman yli 5,1 miljardia euroa, kun taas sailyi edellisvuoden tasolla ollen
arvoltaan hieman alle 5,3 miljardia euroa. Viime vuoteen verrattuna tammi-syyskuun yhteenlaskettu viennin seka
tuonnin arvo kasvoivat kuusi prosenttia.
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Syyskuussa tavararyhmittain viennin arvon kasvua tuli paperinja pahvin, paperimassan, kojeidenja mittareiden
seka sahkoteknisten koneiden ja laitteiden osalta. Tuonnin osalta kasvu oli jyrkinta erityisesti raakaoljyn ja
6ljyjalosteiden kohdalla. Vienti EU-maihin sailyi edellisvuoden tasolla mutta EU:n ulkopuolelle nousua tuli viisi
prosentin. Tuonti EU-maista laski yhdeksan prosenttia, kun taas EU:n ulkopuolelta tuonti kasvoi 16 prosenttia.

Tyottomyysaste ja -ennuste.

Tilastokeskuksen mukaan ty6tt6myysaste oli vuoden 2018 syyskuussa 6,3 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli
8,0 prosenttia. Tyollisyysaste eli tyollisten osuus 15-64-vuotiaista koheni samaan aikaan vuodentakaiseen 69,3
prosenttiin nahden ollen 71,4 prosenttia. Tyollisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettu trendi oli 71,7
prosenttia. Vuoden 2017 tyollisyysaste oli 69,6 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 68,7 prosenttia.
Pitkaaikaisty6tt6mien maara lahti vuonna 2017 laskuun oltuaan kasvussa lahes yhtajaksoisesti vuoden 2009
pudotuksen jalkeen. Pitkaaikaisty6tt6mien osuus ty6tt6mista oli 24,7 prosenttia vuonna 2017 ja 26,3 prosenttia
vuonna 2016. Tyo- ja elinkeinoministerion tyollisyyskatsauksen mukaan pitkaaikaisty6tt6mien maara oli
syyskuussa noin 28% pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Ennusteiden mukaan niin ty6tt6mien kuin my6s
pitkaaikaisty6tt6mienkin maara tulee laskemaan kuluvan vuoden lisaksi lahivuosien aikana.
Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan vuoden 2016 aikana pitkan ajan keskiarvonsa (12,4) ylapuolelle
noussut kuluttajien luottamus on pysynyt viime vuodet korkeana, vaikka onkin laskenut vuoden 2018
loppupuoliskon ajan. Vuoden 2017 indikaattorin keskiarvoksi tuli ennatyksellinen 22,9 ja vuoden 2018
helmikuussa lukema oli mittaushistorian korkein (25,8). Lokakuussa kuluttajien luottamusindikaattori sai arvon
16,8, ollen selvasti kuluvan vuoden alhaisin lukema. Vuoden 2017 lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon
23,1. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien nakemykset Suomen taloudesta seka ty6tt6myyskehityksesta
heikkenivat selvasti viime kuuhun verrattuna. Ty6tt6myyskehitys nahdaan edelleen hyvana, mutta usko Suomen
talouden kehitykseen alkaa olla pessimistinen. Oman talouden tilanne seka saastamismahdollisuudet pysyivat
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vii me kuun tasolla ja hyvina. Tyottomyyskehityksen odotetaan sen sijaan paranevan. Viime vuoteen verrattuna
usko Suomen talouteen ja tyottomyyden vahenemiseen heikkenivatja nakemykset omasta taloudesta seka
saastamismahdollisuuksista pysyivat suunnilleen samalla tasolla.
Elinkeinoelaman keskusliitto EK:n lokakuussa tekeman Suhdannebarometrin mukaan su omalaisyritysten
luottamus talouteen on jatkunut melko hyvana, vaikkakin lahikuukausien suhdanneodotukset ovat vaimentuneet
erityisesti rakentamisessa. Suhdanneodotuksia kuvaavat saldoluvut laskivat heinakuusta kaikilla osa -alueilla, eli
teollisuuden, rakentamisen seka palveluiden osalta, mutta kuitenkin tiedustelun mukaan tuotanto ja myynti
lisaantyivat alkusyksyn aikana. Rakentamisessa kasvu jai muita aloja vaisummaksi. Tuotannon ja myynnin
odotetaan kasvavan kohtalaisesti loppuvuodesta seka ensi vuoden ensimmaisella neljanneksella.
Maailmantaloudessa kasvun ennustetaan hidastuvan kaikilla talousalueilla paitsi USA:ssa, missa kasvun
ennustetaan pysyvan viela hetken aikaa vahvana. Epavarmuutta markkinoilla luovat kauppakonfliktit, Italian
poliittinen tilanne seka rahapolitiikan mitoituksen onnistuminen.
EK:n julkaiseman teollisuuden luottamusindikaattorin saldoluvut ovat vuoden 2011 puolivalin jalkeen pysytelleet
paaosin negatiivisina, mutta viime vuosien ajan luvut ovat paasaantoisesti olleet yli pitkan aik avalin keskiarvon.
Lokakuun saldoluku oli +9, kun se oli syyskuussa +10 ja pitkan aikavalin keskiarvo on +l. Lahikuukausien
tuotanto-odotukset ovat hyvatja tuotannon arvioidaan kasvavan selvasti. Rakentamisen luottamusindikaattori
laski hieman. Saldoluku oli lokakuussa +4 edelliskuun ollessa +8, pysyen edelleen pitkan aikavalin keskiarvon (-7)
ylapuolella. Tilauskanta oli hieman tavanomaista tasoa matalampi. Palveluyritysten luottamusindikaattori laski
lahelle pitkan ajan keskiarvoa, ollen lokakuussa +15 kun se oli syyskuussa +20 kun pitkan ajan keskiarvo on +14.
Myynnin maara palveluyritysten keskuudessa on yleisesti ottaen kasvanutja kasvun odotetaan jatkuvat
seuraavan kolmen kuukauden aikana, mutta nousun odotetaan jaavan aiempia odotuksia heikommaksi.
Vahittaiskaupan luottamusindikaattorin saldoluku pysyi lokakuussa lahes samalla tasolla, alien +11 oltuaan
toukokuussa +12,ja pysyen selvasti pitkaaikaista keskiarvotasoa (-2) parempana. Myynnin kasvun arvioidaan
jatkuneen syksyn aikana ja myyntiodotukset lahikuukausille ovat myonteiset.
Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli lokakuussa 1,5 prosenttia. Syyskuussa
inflaatio oli 1,3 prosenttia. Vastaavasti syyskuusta lokakuuhun kuluttajahinnat muuttuivat 0,2 prosenttia, johtuen
muun muassa sahkon hinnan noususta. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen nousuun vuoden takaiseen
verrattuna vaikutti eniten sahkon, bensiinin, omakotitalon peruskorjausten ja savukkeiden kallistuminen.
Kuluttajahintojen nousua taas hillitsi eniten lasten paivahoidon, matkapuhelintenja omakotitalokiinteistojen
halpeneminen. lnflaation odotetaan nousevan seuraavina vuosina. Valtiovarainministerion mukaan vuoden 2017
inflaatio kansallisella kuluttajahintaindeksilla mitattuna oli 0,7 prosenttia,ja ennuste vuodelle 2018 on 1,1
prosenttia, vuodelle 2019 1,4 prosenttia ja vuodelie 2020 1,6 prosenttia.

1.2.

Kiinteistosijoitusmarkkinat

Euroopan kiinteistosijoitusmarkkinat ovat viime vuosina olleetjatkuvassa muutostilassa,ja niiden kehitysta ovat
leimanneet kansainvalisen paaoman voimakas virtaus markkinoille seka velkamarkkinoiden muutokset. Vuoden
2018 toisella neljanneksella sijoitusvolyymit kasvoivat 11 % yltaen 67,5 miljardiin doll ariin . Brexitin luomasta
epavarmuudestaja Saksan kiristyneesta poliittisesta tilanteesta huolimatta kasvu jatkui vahvana koko
puolivuotiskauden ajan paamarkkina-alueiden vetamana, yltaen ta man hetkisen syklin ennatykseen 128,1
miljardiin dollariin 9 prosentin kasvun myota. Alueen suurimmilla kiinteistomarkkinoilla lsossa-Britanniassa,
Saksassa ja Ranskassa nahtiin selvaa kasvua verrattuna edelliseen vuoteen seka toisella vuosineljanneksella (21

%, 30 % ja 114 %) etta koko puolivuotiskaudella (19 %, 23 % ja 60 %). Sen sijaan sijoitusvolyymit laskivat Benelux-
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maissa (-25 % vuodentakaiseen verrattuna), Pohjoismaissa (-17 %) ja Etela-Euroopassa (-28 %), jattaen myos
vuoden ensimmaisen vuosipuoliskon sijoitusvolyymit vuodentakaista matalammiksi. Toisaalta Keski - ja ltaEuroopassa vahva ensimmainen vuosineljannes veti koko puolivuotiskauden sijoitusvolyymit positiiviseen
kasvuun, heikosta toisesta vuosineljanneksesta (-22 % edellisvuoteen verrattuna) huolimatt a.
Vuosi 2017 oli Suomessa historiallinen, kun useiden merkittavien kiinteistokauppojen myota transaktiovolyymi
nousi kaikkien aikojen ennatyslukemiin, noin 9 miljardiin euroon. Vuoden 2018 ensimmaisella vuos ipuoliskolla
transaktiovolyymi ylsi noin 3,2 miljardiin euroon. Merkittavin kiinteistokauppa oli KPMG:n paakonttorin myynti
Deka lmmobilienille 190 miljoonalla eurolla,joka samalla oli suurin Suomen markkinoilla koskaan tehty
yksittaisen toimistokohteen transaktio. Lisaksi yksi merkittavimmista transaktioista oli Northern Horizonin 30
kohteen hoivakotiportfolion myynti Evlin hallinnoimalle rahastolle. Kauppahinta oli 140,8 miljoonaa euroa.
Transaktiovolyymi kolmannella vuosineljanneksella oli noin 1,2 miljardia euroa. Yksi merkittavimmista kaupoista
oli Union Investment Real Estaten ostama 27 500 nelion toimistohanke Kalasatamassa, joka vuokrataan Helsingin
kaupungille pitkalla vuokrasopimuksella valmistuttuaan vuonna 2020. Myyntihinta oli 165 miljoonaa euroa.

Kiinteistosijoitusvolyymit Suomessa.

Globaalit kiinteistosijoitusmarkkinatjatkoivat kasvuaan toisen vuosineljanneksen sijoitusvolyymin kasvaessa 10
% vuodentakaiseen verrattuna, yhteensa 173 miljardiin dollariin. Kasvun myota ensimmaisen vuosipuoliskon
kokonaisvolyymi ylsi 341miljardiin dollariin, mika vastaa 13 % kasvua vuodentakaiseen ja samalla suurinta
sijoitusvolyymia sitten vuoden 2007.
Sijoittajakysynta pysyy edelleen vahvana useiden eri tahojen lisatessa sijoituksiaan kiinteistoihin niiden
defensiivisyyden, tasaisen tulovirran seka muihin sijoitusluokkiin nahden hyvan suorituskyvyn ansiost a.
Demografian muutokset ja teknologian kehitys lisaavat logistiikkakiinteistojen ja vaihtoehtoisten kohteiden,
kuten hoivakiinteistojen, sijoituskysyntaa. Globaalien sijoitusvolyymien arvioidaankin yltavan vuoden 2017
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tasolle noin 715 miljardiin dollariin, vaikka tarjontaa sopivista ostokohteista on niukasti edellisiin vuosiin
verratt una .
Core-kohteiden kysynta sailyy edelleen vahvana sijoittajien etsiessa paaomilleen turvasatamia, minka lisaksi
kysynnan odotetaan kohdistuvan myos hyville kakkosluokan sijainneille ja kakkosluokan kohteisiin hyvilla
sijainneilla. Sijoituskysynnan nousu prime-kohteiden ulkopuolelle on nahty myos Suomessa, mita ovat tukeneet
erityisesti uusien rahastojen synty ja kansainvalisten sijoittajien paluu. Samanaikaisesti sijoituskohteiden
ominaisuuksia analysoidaan yha tarkasti ja heijastetaan kohteiden hinnoitteluun .
Prime-tuottovaatimuksetjatkoivat laskuaan Suomessa vuoden 2017 aikana ja vuonna 2018 trendi on sailynyt
samana, tosin lasku ei ole ollut yhta voimakasta. Lahitulevaisuudessa tuottovaatimusten odotetaan vakiintuvan
lahelle nykyista tasoa. Kasvaneen sijoituskysynnanjohdosta myos muiden kuin prime-kohteiden
tuottovaatimukset ovat viime aikoina laskeneet hieman.

Prime-tuottovaatimukset Helsingissa.
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2. Arviointi
2.1.

Arviointimenetelma ja olettamukset

Asuinhuoneistot
Asuinhuoneistot on arvioitu arvioitsijan kvantitatiivisella arvonmaaritysmallilla,jonka tulokset auktorisoitu
kiinteistoarvioija on kaynyt lapi huoneistokohtaisestija tarvittaessa korjannut arvonmaaritysmallin tulosta ylostai alaspain kauppa-arvomenetelmatarkasteluun perustuen.
Kvantitatiivisella arvonmaaritysmallilla kohdetta arvioitaessa mallin lahtoaineistona on kaytetty KVKL:n HSP
Hintaseurantapalvelun toteutuneiden kauppojen tietoja viimeisen kolmen vuoden ajalta. Aineistoa on karsittu
kattamaan ainoastaan kerros- ja rivitalot. Myos muita rajoituksia esim. pinta-alojen suhteen on tehty. Lisaksi
selvasti poikkeavat havainnot, esim. asumisoikeusasuntojen kaupat on poistettu kaytetysta aineistosta.
Arvonmaaritysmalli hyodyntaa myos erilaisia demografia-, liikenne- ja ymparistotietoaineistoja.
Kauppa-arvomenetelmaa tarkistusmenetelmana kaytettaessa kohteiden huoneistojakaumat on otettu huomioon
niin, etta eri huoneistotyypeille (yksiot, kaksiotja kolmiot seka neliotja suuremmat huoneistot) on maaritetty
erillinen vertailuaineistoon perustuva neliohinta. Nain on saatu kiinteiston huoneistojen arvojen yhteissumma.
Summaan ei ole tehty tukkualennusta tai muita vahennyksia (esim. myyntikuluja),joten arvio simuloi tilannetta,
jossa asunnot myydaan yksittain ja arvo on huoneistojen arvioitujen myyntihintojen summa arvopaivana.
Arviossamme asuntojen kauppahinnat perustuvat KVKL:n HSP Hintaseurantapalveluun,jonne suurimmat
asunnonvalittajat ilmoittavat asuntojen toteutuneita kauppahintoja. Vertailukauppahaku on tehty
rakennusvuoden, postinumeroalueen ja tarvittaessa katutason hakuna. Olemme myos vertailleet alueen
uudistuotannon pyyntihintoja maarittaessamme vertailuhintoja.
Muut arvioon tarvittavat tiedot olemme saaneet arviolausunnon tilaajalta (pinta-alat, kiinteistojen
rakennusvuodetja arvioitu tekninen kuntoluokitus, tontin omistus, tiedot huoneistojen sijaintikerroksista ja
varustelusta), julkisista tietolahteista seka omasta markkinatietokannastamme.
Toimitilatja autopaikat
Kohteen autopaikat on arvioitu kauppa-arvomenetelmalla ja toimitilahuoneistot paaasiallisesti
tuottoarvomenetelmalla ja toissijaisesti kauppa-arvomenetelmalla. Kohteen arvo perustuu yksittaisten
toimitilahuoneistojen arvioitujen tuottoarvojen ja autopaikkojen arvioitujen kauppa-arvojen summaan.
Kauppa-arvomenetelmaa kaytettaessa osakkeina oleville autopaikoille on maaritetty erillinen vertailuaineistoon
perustuva hinta. Toimitilahuoneistoihin on sovellettu tuottoarvomenetelmaa perustuen meille toimitettuihin
vuokratuottoihin ja olettamiimme hoitokuluihin. Vertailevana menetelmana on tarvittaessa kaytetty kauppaarvomenetelmaa. Summaan ei ole tehty tukkualennusta tai muita vahennyksia (esim. myyntikuluja), joten arvio
simuloi tilannetta, jossa autopaikat ja toimitilahuoneistot myydaan yksittain ja arvo on autopaikkojen ja
toimitilahuoneistojen arvioitujen myyntihintojen summa arvopaivana.
Arviossamme autopaikkojen kauppahinnat perustuvat KVKL:n HSP Hintaseurantapalveluun, jonne suurimmat
asunnonvalittajat ilmoittavat asuinkerrostaloissa toteutuneiden autopaikkakauppojen hintoja.
Vertailukauppahaku on tehty rakennusvuoden, postinumeroalueen ja tarvittaessa katutason hakuna. Olemme
myos vertailleet alueen uudistuotannon pyyntihintoja maarittaessamme vertailuhintoja.
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Muut arvioon tarvittavat tiedot olemme saaneet arviolausunnon tilaajalta (toimitilahuoneistojen tyyppi, pintaala, rakennusvuosi ja vuokra- ja kulutiedot, autopaikkojen osalta tyyppi), julkisista tietolahteista seka omasta
markkinatietokannastamme.

2.2.

Yhteenveto

Arvion kohteena on yhteensa 1546 asuinhuoneistoa, 25 toimitilahuoneistoa ja 269 erillisilla osakkeilla hallittavaa
autopaikkaa 126 eri asuinkerrostalo-, rivitalo- ja erillistalokiinteistossa.
Taman hetkisessa markkinatilanteessa prime-tuottovaade toimistoille ja liiketiloille on noin 3,5 - 4,0 prosenttia.
Historiallisesti asuntojen tuottovaateet ovat olleet matalampia ja viime aikoina ns. prime-kohteiden1 kaupoissa
on nahty jopa alle 3,5 prosentin tuottovaatimuksia.
Tietojemme mukaan paakaupunkiseudulla ja suurimmissa kasvukeskuksissa tehdyissa viimeaikaisissa kaupoissa
varsinkin uudet rahastot ovat ostaneet yksittaisia uusia asuntoja varsin alhaisilla tuottovaatimuksilla. Rahastot
luottavat asuntojen hinnannousuunja alhaisia tuottovaateita selitetaan mahdollisella arvonnousulla
myyntitilanteessa. Lisaksi vallitseva matalahko vieraan paaoman hinta (korkotaso) tukee alhaisia
tuottovaatimuksia.
Yksittaisten toimitilahuoneistojen rajallinen ostajien maara heijastuu kohteiden hinnoitteluun . Yksittaisia
toimitilahuoneistoja ostavia tahoja ovat tyypillisesti kayttajaomistajat, pienet saatiotja elakekassat seka
yksityissijoittajat. lnstitutionaalisille sijoittajille kohteiden yksikkokoko on tyypillisesti liian pieni ja lisaksi he
kokevat osaomistuksen hankalana, koska kiinteisto- tai asunto-osakeyhtion paatantavalta on jakautunut
useammalle osakkeenomistajalle.
Lisaksi rajallinen maara markkinatietoa yksittaisten toimitilahuoneistojen kaupoista seka vain satunnaisesti
kauppaa tekevien suuresta maarasta johtuen hintahajonta kauppojen valilla on huomattavasti suurempaa kuin
kokonaisten toimitilakiinteistojen kaupoissa. Tiedossamme olevissa yksittaisten vuokrattujen
toimitilahuoneistojen kaupoissa edes halutuimmat liikehuoneistot suurimpien kaupunkien keskustoissa eivat
tyypillisesti kay kaupaksi alle 7 prosentin tuottovaatimuksin. Lyhyemman sopimusmaturiteetin ja vahemman
halutun tilatyypin seurauksena tuottovaatimukset nousevat helposti vahintaan noin 8 -10 prosentin haarukkaan.
Yksittaisten autopaikkojen kaupoista suurin osa tehdaan asuinkerrostalojen ja asuntokauppojen yhteydessa ja
niiden myytavyys riippuu voimakkaasti kohteen asuntojen myytavyydesta. Yleisesti ottaen yksittaisten
autopaikkojen potentiaaliset ostajat rajoittuvat lahes pelkastaan kiinteiston muiden tilojen omistajiin.

1

Ykkosluokan kohde ykkosluokan sijainnilla markkinavuokrin vuokrattuna.
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3. Markkina-arvo joulukuussa 2018
Arvio on tehty noudattaen Keskuskauppakamarin kiinteisti:inarviointilautakunnan saanti:ija, hyvaa
kiinteisti:iarviointitapaa ja kansainvalisia arviointistandardeja {IVS). Tiedot ja perusteet, joihin antamamme arvo
perustuu, on esitetty tassa arviokirjassa ja sen liitteissa.
Arvion tarkkuus on noin +/- 10 prosenttia.
Mielestamme Ovaro Kiinteisti:isijoitus Oyj:n omistamien, tassa arviossa maariteltyjen asuntojen, toimitilojen ja
autopaikkojen markkina-arvot yksittain myytyina, velattomana, kiinnityksista ja rasituksista vapaana ovat
yhteensa

179250 000€
(Sataseitsemankymmentayhdeksanmiljoonaa kaksisataaviisikymmentatuhatta euroa)

Helsingissa 4. helmikuuta 2019
Jones Lang LaSalle Finland Oy

Mikko Kuusela, DI
Johtaja, arviointi ja konsultointi
Keskuskauppakamarin hyvaksyma kiinteisti:inarvioitsija (KHK)
Auktorisoitu kiinteisti:iarvioija (AKA), yleisauktorisoitu
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